Повідомлення про проведення громадського
обговорення з питання присвоєння проектованим
вулицям імен визначних культурних, громадських
діячів та назв історичних подій
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Відповідно до вимог Закону України «Про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» з
метою залучення представників громадськості до розгляду
пропозицій щодо присвоєння проектованим вулицям імен визначних культурних,
громадських діячів та назв історичних подій, і врахування громадської думки під час
прийняття відповідного рішення, Чернівецька міська рада пропонує мешканцям
міста долучитися до громадського обговорення з питання найменування нових
вулиць запропонованих міською топонімічною комісією.
Пропонується в масиві житлової та громадської забудови, обмеженої провулком
Смотрицьким, вулицями Смотрицькою, Ізяславською, В.Гречаного, О.Букшованого в
м. Чернівці присвоїти проектованим дорогам назви:
1) вулиця Пантелеймона Видинівського;
2) вулиця Теодота Галіпа.
В масиві житлової забудови обмеженої вулицями Каштановою та Святошинською в
м. Чернівці присвоїти проектованим дорогам назви:
1) вулиця доктора Бенно Штраухера;
2) 1 провулок доктора Бенно Штраухера;
3) 2 провулок доктора Бенно Штраухера;
4) 3 провулок доктора Бенно Штраухера.
Нумерація відповідає позначенню проектованих вулиць на графічних матеріалах.
Громадське обговорення відбувається відповідно до Положення про найменування
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, мостів, встановлення
пам’ятних знаків і меморіальних дошок в м. Чернівцях, затвердженого рішенням
міської ради від 29.08.2013 року № 950
Відповідальний за проведення громадського обговорення: заступник начальника
управління, начальник архітектурно-планувального відділу управління
містобудування департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
міської ради – Шведик Олександр Іванович.
Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються
електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи,
яка їх подає, у строк до 7 серпня 2018 року включно. Анонімні пропозиції
(зауваження) не розглядаються. Пропозиції (зауваження) слід надсилати на
електронну адресу Чернівецької міської ради document@rada.cv.ua або у письмовій
формі на адресу: м. Чернівці, 58002 Центральна площа,1, із зазначенням прізвища,
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імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
З біографічними довідками визначних культурних, громадських діячів, а також
графічними матеріалами можна ознайомитися на офіційному веб-порталі
Чернівецької міської ради в мережі Інтернет або в 302 кабінеті департаменту
містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за адресою: вул.
Б.Хмельницького, 64-А.
Народився Пантелеймон Видинівський 7 липня 1891 року в с. Суховерхів на
Кіцманщині. Вчився в студії відомого художника Миколи Івасюка, здобував знання у
Відні. Перша світова війна змушує його визначитись. Як патріот, він полишає
навчання в Австрії і перебирається у м. Стрий Львівської області, де в загоні січових
стрільців йде на фронт, потрапляє у полон. Згодом разом з іншими полоненими його
перевозять на Волгу. Там і застає його російська революція 1917 року. Після
тривалих поневірянь повертається на батьківщину. З 1926 року працює вчителем
малювання і каліграфії в Сторожинецькому ліцеї (тепер гімназія). Він поєднував
педагогічну діяльність з громадською – чернівецькі українські товариства
запросили його ілюструвати книги для народу, з чим він справлявся якнайкраще.
П.Видинівський став творцем-засновником української ілюстрованої книги на
Буковині. У цей період художник створив ілюстрації до творів “гірської орлиці”
О.Кобилянської (“У неділю рано зілля копала”, збірки новел “Але Господь мовчить”),
роману О.Рогової “Син Гетьмана”, виготовляє 20 ілюстрацій до чернівецького
видання М.Старицького “Розбійник Кармелюк”. Запровадив схему оформлення
обкладинок, яка використовувалась художниками краю. З-під пензля
П.Видинівського виходять живописні полотна “Сніданок”, “Сільський сміховинець”,
“Малий ремісник”, “Жебрачка”, “Остання спроба” портрети батька та матері. Створює
галерею портретів видатних діячів української культури та історії. Ліцеїсти
запам’ятали вчителя інтелігентним, талановитим і розумним. У пошуках роботи він
переїжджає в Чернівці, до 1938 року проживав на вулицях Маяковського,
Наливайка. У 1940 році до Чернівців прийшла Радянська влада і його запросили
працювати методистом-консультантом Чернівецького обласного будинку народної
творчості. Організував художню студію, брав участь у створенні обласного
товариства художників. Але з наближенням фронту дружину художника,
залізничного службовця, евакуювали до Румунії, з нею поїхали дочка і сам
Пантелеймон. Опинившись в Яссах, він відкрив художню майстерню, виконував
численні замовлення. Ясський період творчості повниться портретним живописом
митця (“Портрет дочки Тетяни”, “Автопортрет”, “Сват”), цілою галереєю натюрмортів
(“Гриби”, “Квіти польові”, “Бузок”, “Тюльпан”). Працював над величними полотнами
на теми румунської історії. А роки минали… Художник міцно тримав ще в руках
пензля, працював, але замість поїхати в Чернівці, доля покерувала так, що змушений
виїхати до Браїли, з надією повернутись на батьківщину. І там пливли дні художника,
доки не допливли до кінця таки там, в Браїлі. 9 червня 1978 року 87-літній патріот
рідного краю, відомий український художник П.Видинівський відійшов у вічність.
Похований у Бухаресті.
Галіп Теодот Мелетійович (1873-1943) – український письменник, державний діяч.
Закінчив юридичний факультет Чернівецького університету, працював адвокатом,
ревно обстоював права скривджених і знедолених. З 1907 року письменник
2/4

очолював Українську радикальну партію Буковини, видавав власним коштом і
редагував двотижневик «Народна освіта». Був на службі в австрійській армії. У 1918
році на короткий час повернувся до Чернівців і взяв активну участь в організації
Буковинського віча. Після окупації Буковини румунськими військами, їде до Києва,
переходить на службу до міністерства закордонних справ, стає членом УНР у
Станіславі, бере участь у дипломатичних місіях. Його літературний доробок
становлять вірші українською, російською та німецькою мовами, повісті й
оповідання, публіцистика й мемуари, є переклади. Із друку вийшли дві збірки:
«Думки та пісні» (1901) і «Дика рожа» (1919), цикл віршів «Хризантеми» (19134).
Помер Теодот Галіп 6 квітня 1943 року у м. Брно. Залишив у своїх мемуарах спогади
про Брідок.
Доктор Бенно Штраухер – (11 серпня 1850, с. Рогізна поблизу Чернівців – 5
листопада 1940, м. Чернівці) — єврейський юрист, доктор права, політик,
громадський діяч, депутат законодавчих органів Австрії і Румунії, багаторічний
президент Чернівецької єврейської релігійної громади, почесний громадянин міста
Чернівці.
Закінчив гімназію в Чернівцях, навчався в Чернівецькому та Віденському
університетах. Здобув науковий ступінь доктора права.
Працював адвокатом у Чернівцях. 1888 року обраний членом правління
Чернівецької єврейської релігійної громади. Усі сили віддав служінню місту та
єврейству.
Переведення за межі міста військових об’єктів, розвиток і перетворення Чернівців у
велике місто були напрямками, в яких працював д-р Штраухер. Нині на колишніх
місцях військових об’єктів красуються будівлі, що зробили ці місця
найприваблішими кварталами Чернівців.
Спорудження Палацу юстиції, міського театру, нового залізничного вокзалу
здійснювалось за активного сприяння д-р Штраухера.
Він беспосередньо, як громадський радник, взяв участь у вирішенні питань
вуличного руху в місті, становлення міської шкільної освіти, реорганізації магістрату.
За його ініціативи і при його активній підтримці у 1907–1908 в Чернівцях був
побудований шедевр містобудування — Єврейський Народний Дім, який зараз є
пам’яткою архітектури.
За заслуги перед Чернівцями громадська рада удостоїла його звання Почесного
громадянина міста Чернівці.
Доктор Бенно Штраухер служив інтересам євреїв Буковини та Чернівців і був
безперечним їх лідером на політичній арені.
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